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Vážení čtenáři,
přicházíme k Vám se druhým číslem Zpravodaje
MAS Lužnice. MAS Lužnice, o.s. sdružuje
představitele obcí na Bechyňsku, podnikatele a
neziskové organizace. Již čtyři roky rozděluje mezi
podnikatele, zemědělce, neziskové organizace a
obce finance z programu LEADER. Také jim
pomáhá s vyhledáváním možností podpory jejich
projektů, se sestavování žádostí o podporu i
výběrovými řízeními a managementem projektů.
MAS Lužnice však realizuje i vlastní projekty. Více
se o naší činnosti dozvíte z tohoto zpravodaje, nebo
na http://www.masluznice.bechynsko.cz.
Stanislav Houdek, předseda MAS Lužnice
ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!!
Venkovská tržnice je projekt,
na kterém MAS Lužnice
spolupracuje s dalšími šesti
místními akčními skupinami.
Cílem projektu je vytvoření
databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů a
jejich
propagace.
Projekt
navazuje na již zrealizovaný
projekt „Regionální značku“, kde už částečné
mapování místních podnikatelů probíhalo. Tato
databáze bude rozšířena o další podnikatele, ale i
neziskové subjekty a aktivní jedince, kteří nejsou
registrovanými podnikateli (tzn. bez IČ).
Za tímto účelem budou od července 2012 uvedené
subjekty navštěvovat vyškolení tazatelé. Jejich úkolem
bude shromáždit z regionu maximum informací o
podnikatelích a neziskových organizacích a vytvořit
tak veřejný informační systém přístupný na internetu
(podzim 2012). Pro veřejnost poté bude jednodušší
najít nejbližšího řemeslníka či zájmovou organizaci a
pro podnikatele to bude bezplatná možnost propagace
svých výrobků či služeb.
ZÁKLADNÍ VÝSTUPY PROJEKTU
 internetová databáze podnikatelů a neziskových
organizací (www.venkovskatrznice.eu)
 síť informačních vitrín v obcích
 tištěný katalog podnikatelů a neziskových
organizací do všech domácností z území MAS
Internetová stránka www.venkovskatrznice.eu bude
obsahovat nejenom databázi místních podnikatelů a
neziskových organizací, ale bude nabízet i aplikaci

Bazaru, ve kterém je možné nabízet, poptávat, darovat
i směňovat cokoli, ať už se to týká přebytků z vaší
zahrady, domácnosti nebo třeba z půdy. Pořadatelé
kulturních, sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí
budou moci využívat Kalendář akcí. Na jednom místě
tak najdete pozvánky a nabídky z blízkého okolí, které
se jinak na internetu těžko filtrují. Inzeráty a pozvánky
budou současně automaticky zveřejněny ve vývěskách,
které budou umístěny ve větších obcích. Tak bude
zajištěno informování i těch obyvatel, kteří nemají
možnost internet užívat. Ve stejném období (podzim
2012) bude do všech domácností z našeho regionu
zdarma distribuován tištěný katalog kontaktů na
podnikatele a neziskové organizace regionu.
PŘÍNOS PRO PODNIKATELE
 bezplatná reklama
 zviditelnění drobné „domácí“ výroby
 elektronický prodej výrobků (E-shop)
PŘÍNOS PRO OBYVATELE Z ÚZEMÍ MAS
 přehledná databáze místních podnikatelů,
drobných výrobců a neziskových organizací
 jistota kvalitních a místních výrobků a služeb
 možnost bazaru, směňování, prodávání,
poptávání, nabízení,…
 přehled kulturních, sportovních a vzdělávacích
akcí
 nákup přes internet
K naplnění tohoto cíle potřebujeme co nejucelenější a
nejaktuálnější databázi podnikatelů, řemeslníků,
drobných výrobců uměleckých předmětů, šperků,
keramiky,
bylinných
výrobků,
poskytovatelů
nejrozličnějších služeb, farmářů, malopěstitelů a
chovatelů a všech ostatních z našeho regionu i bez IČ,
kteří zde nabízejí své výrobky a služby.
Pro bližší informace nebo přihlášení do katalogu nás
kontaktujte na telefonu 774 424 078 nebo na e-mailové
adrese: mas.luznice@sudomerice.cz. Zpětně se vám
ozveme a zašleme jednostránkový dotazník s pokyny
k vyplnění.
Na závěr představení Venkovské tržnice ještě několik
povzbudivých statistických údajů z dosavadního
fungování projektu. V průběhu roku 2011 zaznamenaly
internetové stránky www.venkovskatrznice.eu přes
140 000 přístupů, provedených více než 8 500
návštěvníky. V katalogu podnikatelů bylo provedeno
více než 17 000 vyhledávání.

AKTUALIZUJEME DATABÁZI PROJEKTŮ
MAS Lužnice rozděluje finance z programu LEADER mezi
podnikatele, zemědělce, neziskové organizace a obce
z mikroregionu.
Kromě
toho
pomáhá
místním
podnikatelům, obcím i neziskovým organizacím
s vyhledáváním možností podpory jejich projektů, se
sestavování žádostí o podporu i výběrovými řízeními
a managementem projektů. V tom nám velmi
pomáhá databáze projektů, kterou jsme vytvořili
před pěti lety. V současné době je tato databáze již
zastaralá. Pro většinu projektů se nám podařilo nalézt
podporu. Proto tuto databázi aktualizujeme.
Pokud máte nějaký projektový záměr, napište nám.
Spojíme se s Vámi a doplníme naši databázi o Váš záměr.
Může jít o pořádání kulturní akce, výstavbu dětského hřiště,
opravu komunikace či vodovodu, pořízení zemědělské
techniky, vybavení kulturního domu, nové stroje do
provozovny, rekonstrukce turistické ubytovny a mnoho
dalších akcí.
Díky zařazení do naší databáze Vás budeme moci
informovat o aktuálních možnostech grantové podpory pro
Váš záměr.
PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V
9. VÝZVÉ MAS LUŽNICE
Dne 12. března se sešla Výběrová komise MAS Lužnice a
z dvaceti předložených projektů v celkové výši 6 mil. Kč
vybrala šestnáct projektů podpořených celkovou částkou
3 575 867 Kč.
fiche

žadatel
Družstvo Agra
Březnice
Kalousek Václav
Kluzák Miroslav

1

Randa Antonín
Ing.
Rejlek Jiří
Cvach Ladislav

2

3
4

Dvořák Jaroslav
Petr Vondruška
PMZ-KOVO s.r.o.
Šteflová Jana
Barták Zdeněk
Farma u lesa, a.s.
Ladislav Káva
obec Hlavatce
obec Hodětín
městys Stádlec
obec Radětice

5

město Bechyně
obec Rataje

7

Římskokatolick
á farnost
Sudoměřice u
Bechyně

projekt

předpoklad
dotace

Modernizace zemědělské techniky kolový traktor
Rekonstrukce střechy na hospodářské
budově v Březnici
Oplocení pozemků pro chov vysoké
zvěře - Čenkov u Malšic
Výměna střešní krytiny na
hospodářské budově v Malšicích
Pořízení techniky pro údržbu pastvin
Modernizace zemědělské techniky
pro podmítání půdy
Oprava střechy hospodářské budovy
Rozvoj truhlářské výroby Hlavatce
Nákup ohraňovacího lisu
Prodejna dětské obuvi v Bechyni
Modernizace výroby keramické dílny
Správní budova jezdeckého areálu
Turistické a sportovní ubytování
Vybudování zpevněné plochy před
kostelem sv. Ondřeje v Hlavatcích
Bezdrátový rozhlas obce Hodětín
Stavební úpravy na budově úřadu
městyse Stádlec
Úprava a vybavení KD v Raděticích
Světlo světa - výměna oken na KD
Bechyně
Obnova dětského hřiště a
sportovního vybavení

135 751 Kč
31 250 Kč
462 000 Kč
258 650 Kč
164 500 Kč
800 000 Kč
44 350 Kč

Výměna střešní krytiny na kostele
Všech Svatých v Sudoměřicích u
Bechyně

366 240 Kč

510 000 Kč
100 592 Kč
612 586 Kč
70 116 Kč
98 120 Kč
42 160 Kč

49 500 Kč
116 487 Kč
435 039 Kč
443 700 Kč
788 744 Kč

PŘIPRAVUJEME ROZŠÍŘENÍ ÚZEMÍ MAS
LUŽNICE O DALŠÍ OBCE
MAS
Lužnice
nabídla
obcím,
které
sousedí
s územím MAS, že mohou
přistoupit a umožnit tak
podnikatelům,
neziskovým organizacím
i zemědělcům ze svého
území čerpat dotace
z programu Leader a
využívat i další služby
MAS
Lužnice.
Zájem
projevily obce Bečice,
Lom, Řepeč a Slapy. Rozšíření
území musí ještě schválit Výbor
MAS.
LIDOVÁ ŘEMESLA V MIKROREGIONU
LUŽNICE A VLTAVOTÝNSKO
V lednu 2013 začne MAS Lužnice realizovat další
z projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami.
Tento projekt bude zaměřen na podporu lidových řemesel
a spolupracujeme na něm se sousedící MAS Vltava.
Smyslem projektu je oslovit širokou veřejnost, trvale se
setkávat a posilovat pocit místní sounáležitosti, poznávat
místní specifika obou mikroregionů a rozvíjet řemeslné
výrobky s místní identitou. Předpokládáme, že realizace
projektu osloví mladé lidi, kteří se chopí tradičního
řemesla a zachovají místní tradice a zvyky pro další
generace.
V rámci projektu proběhne celkem 12 vzdělávacích
kurzů, které jsou zaměřeny na výuku lidových a
tradičních řemesel. Výuka bude z jedné čtvrtiny
teoretická (představení daného řemesla, historie, nářadí
potřebné k činnosti, materiál), zbylá část vzdělávacího
dne bude zaměřena na vlastní výrobu a praktické ukázky.
Na začátku výuky obdrží účastníci vzdělávací materiál
potřebný k dané činnosti, v závěru obdrží každý z
účastníků osvědčení o absolvování kurzu. Plánovány jsou
tyto kurzy: košíkářství, drátování, malování na hedvábí,
zpracování ovčí vlny, výroba svíček, výroba vitráží
technikou Tiffany, adventní vazba, výroba mýdel,
šperkařství, fusing, výroba vinutých perel, keramika. Aby
bylo možné kurzy kvalitně zabezpečit, bude v každé
MAS vybavena vším potřebným jedna řemeslná dílna.
Pořízené vybavení bude využíváno pro pořádání kurzů
lidové tvořivosti v režii MAS i v dalších letech.
Pokud máte zájem se kurzů zúčastnit, sledujte web
http://www.masluznice.bechynsko.cz, nebo se již nyní
přihlašte na mas.luznice@sudomerice.cz.

69 260 Kč

Další výzva bude probíhat pravděpodobně v lednu 2013.
Proto nás neváhejte včas kontaktovat.
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